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Abstract. Islamic banking is one of the support services industry in the development of the mainstay industries in an 
effective, efficient, integrated and comprehensive which is expected to contribute to the economic development of the 
region, particularly the economic activity in the wetland environment. This study aims to identify the segment of Islamic 
banking market, confirming the factors underlying the community satisfaction and loyalty, as well as to determine the 
model of Islamic banking product innovation based on value. The research samples are 309 respondents in the area of 
Banjarmasin City and Banjar Regency. The research method is explanatory survey. The analysis tool used is a Factor 
Analysis and SEM-PLS. The results showed that the target market segments are loyal Muslim community and the 
people who are categorized as a floating market. Factors that predicted influence satisfaction and loyalty is a quality-
based services CARTER item (Empathy and Responsiveness) and the quality of the value proposition. The quality of 
service based on the environmental value of wetlands is predicted to directly affect the effective loyalty but does not 
directly affect loyalty through satisfaction. 
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1. PENDAHULUAN 
 

Sektor jasa keuangan syariah yang terdiri atas 
perbankan, industri keuangan non bank dan pasar 
modal syariah telah tumbuh dengan pesat. Menurut 
Djaelani (2014), volume industri perbankan syariah 
tumbuh rata-rata sebesar 30-40% selama lima 
tahun terakhir (Infobank, 2014). Survey preferensi 
tahun 2000-2005 yang dilakukan oleh BI (2008) 
menunjukkan potensi pasar bank syariah (domestik) 
yang cukup besar ditambah dengan perkembangan 
yang pesat seperti simpanan dan pembiayaan 
umum, kearah produk investasi dan pembiayaan 
yang lebih canggih. Menurut Djaelani (2014), pelaku 
usaha di industri keuangan syariah perlu 
memanfaatkan peluang yang ada (Infobank, 2014). 
Meskipun ada sejumlah peluang perbankan syariah 
untuk tumbuh dan berkembang, namun terdapat 
tantangan yang dihadapi seperti inovasi produk, 
kualitas sumber daya manusia (SDM), dan 
pemahaman masyarakat mengenai keuangan 
syariah. (Djaelani, dalam infobank, 2014). Tingginya 
potensi pasar menuntut bank syariah 
mengupayakan pengembangan model inovasi 
berbasis kualitas proposisi dan penghantaran nilai 
untuk mencapai kepuasan dan loyalitas sehingga 
tercipta daya saing industri perbankan syariah. 
Strategi inovasi produk berbasis kualitas 
penghantaran nilai bisa dilakukan melalui system 

CARTER-item. Alasan yang mendasari perlunya 
mengetahui kualitas pelayanan pada perbankan 
Islami (Othman &Lynn, 2001): Pertama; produk dan 
jasa bank Islam diterima sebagai kualitas tinggi oleh 
konsumen karena dalam mengerjakannya 
merupakan ibadah. Kedua; penyesuaian kualitas 
pelayanan dalam perbankan Islami menjadi penting 
karena jelas hubungannya dengan biaya (Crosby, 
1979), keuntungan (Buzzell and Gale, 1987; Rust 
and Zahorik, 1993; Zahorik and Rust, 1992), 
kepuasan konsumen (Bolton and Drew, 1991; 
Boulding et al., 1993) retensi pelanggan (Reichheld 
and Sasser, 1990), and positif komunikasi dari mulut 
ke mulut. Sedangkan kualitas proposisi nilai meliputi 
biaya penyampaian jasa, produk portfolio, 
convenience, komunikasi dan reputasi yang 
dikemukakan oleh Estiri, et al., (2011), sangat efektif 
dan efisien diterapkan pada bank syariah.  

Disamping itu adanya fenomena peningkatan 
kelas menengah akibat dari kenaikan pendapatan 
akan mengubah preferensi keuangan masyarakat 
dari produk sederhana Pertumbuhan industri 
perbankan syariah di Indonesia sangat pesat dan 
berpotensi besar melayani semua segmen 
masyarakat, khususnya aktifitas ekonomi di 
lingkungan lahan basah sehingga dapat menjadi 
alternatif dalam mendukung pembangunan ekonomi 
daerah dan nasional. Metawa & Almossawi (1996) 
menyatakan bahwa industri perbankan syariah 
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sangat kompetitif dan esensial untuk dipelajari 
dalam merubah perilaku, sikap dan persepsi dari 
pelanggan mereka terutama di sektor ritel yang 
merupakan bisnis perbankan yang utama (Estiri, et., 
al, 2011). Perbankan syariah sebagai bagian dari 
sistem perbankan nasional mempunyai peranan 
penting yang tidak jauh berbeda dengan perbankan 
konvensional dalam aktifitas ekonomi Indonesia. 
Perbankan syariah berpotensi besar dalam 
pengembangan ekonomi secara efisien. (Njamike. 
2010), sedangkan menurut Djaelani, (2014) industri 
keuangan syariah berpeluang untuk berkontribusi 
dalam pengembangan sektor strategis antara lain 
infrastruktur dan konektivitas, revitalisasi industri 
dan konservasi energi. (Infobank, 2014). 

Perbankan syariah dalam pengoperasiannya 
menerapkan sistem bagi hasil dan risiko (profit and 
loss sharing). Prinsip ini tidak berlaku di perbankan 
konvensional yang menerapkan sistem bunga 
(Sasmitasiwi, et al, 2007). Bank syariah tidak 
berkaitan dengan ritual keagamaan (Islam) tetapi 
lebih merupakan konsep pembagian hasil usaha 
antara pemilik modal dengan pihak pengelola 
modal. Dengan demikian pengelolaan bank dengan 
prinsip syariah dapat diakses dan dikelola oleh 
seluruh masyarakat yang berminat tidak terbatas 
pada masyarakat Islam, walaupun tidak dipungkiri 
sampai saat ini bank syariah di Indonesia baru 
berkembang pada kalangan masyarakat Islam. 
Dilihat dari aspek ini, peluang pengembangan bank 
syariah di Indonesia cukup besar karena Indonesia 
merupakan negara yang memiliki penduduk muslim 
paling besar. Pengembangan bank syariah di 
Indonesia pada masa mendatang membutuhkan 
suatu strategi baru, disamping memperhatikan 
spiritual market dan juga menawarkan produk bank 
syariah untuk floating market. (Yusdani, 2005).  

Prospek perbankan syariah di propinsi 
Kalimantan Selatan cukup bagus karena mayoritas 
penduduknya adalah muslim (Maurids, dalam Ulul 
Maskuriah, 2013). Wilayah lahan basah di Propinsi 
Kalimantan Selatan yang berpotensi untuk 
pengembangan bank syariah adalah kota 
Banjarmasin, dan kabupaten seperti Banjar dengan 
jumlah penduduk yang besar pada tahun 2009, 
masing-masing mencapai 3.496.125 jiwa, dan 
498.088 jiwa, (Biro Pusat Statistik Kalimantan 
Selatan, 2010). Jumlah lembaga perbankan syariah 
di Kalimantan Selatan terdiri atas 6 Bank Umum 
Syariah, 1 BPR Syariah, dengan jaringan 196 kantor 
dan dukungan 123 ATM 
(http://ditjenpdt.kemendesa.go.id diakses 2016). 
Besarnya jumlah penduduk merupakan pasar 
potensial bagi bank syariah yang membidik 
moslems dan floating market serta menerapkan 

inovasi kualitas produk berbasis nilai untuk 
menciptakan daya saing sebagai pendukung 
perekonomian daerah sehingga tercapai 
kesejahteraan masyarakat di lingkungan lahan 
basah. 

Tujuan penelitian adalah untuk 1) 
mengidentifikasi segmen pasar perbankan syariah 
dan menentukan persepsi mereka terhadap inovasi 
produk berbasis nilai di lingkungan lahan basah, 2) 
mengkonfirmasi faktor-faktor kualitas produk 
perbankan syariah berbasis nilai yang melandasi 
kepuasan dan loyalitas masyarakat, dan 3) 
menentukan model inovasi produk perbankan 
syariah berbasis nilai di lingkungan lahan basah dan 
menjelaskan peranannya dalam menciptakan daya 
saing industri perbankan syariah untuk 
pengembangan ekonomi di lingkungan lahan basah. 
 

2. METODE  
 

Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif 
dan verifikatif yang bertujuan untuk mengetahui 
hubungan antar variabel yang bersifat kausalitas 
melalui pengujian hipotesis. Metode penelitiannya 
adalah eksplanatori survei dengan berpedoman 
pada kuisioner penelitian yang mencakup 
penjabaran dari variabel: nilai (system CARTER 
dengan 34 item menurut Othman & Lynn, 2011), 
dan kualitas proposisi nilai menurut Estiri et al., 
(2011) dengan 3 indikator (persepsi terhadap 
karakteristik produk portofolio bank seperti jumlah 
simpanan, informasi nasabah dan jumlah investasi; 
nilai komunikasi dan menyediakan keakuratan dan 
waktu nyata informasi; bank memiliki reputasi yang 
baik), kepuasan, dan loyalitas. Pengukuran 
menggunakan Skala Likert lima poin (1= Sangat 
Tidak Setuju s/d 5 = Sangat Setuju). Alat analisis 
terdiri atas a) Analisis Faktor Konfirmatori (untuk 
menemukan faktor-faktor kualitas produk berbasis 
nilai yang dipertimbangkan mencapai kepuasan dan 
loyalitas. b) Structural Equation Modelling – Partial 
Least Square (SEM dengan PLS digunakan untuk 
memprediksikan bahwa variabel-variabel nilai akan 
mempengaruhi kepuasan dan loyalitas nasabah 
sehingga ditemukan model inovasi produk 
perbankan syariah berbasis nilai untuk 
pengembangan ekonomi di lingkungan lahan basah. 

Populasi targetnya ditetapkan secara 
purposive dari seluruh penduduk yang berpotensi 
menjadi nasabah bank syariah di lingkungan lahan 
basah Kota Banjarmasin dan Kabupaten Banjar. 
Penelitian ini menggunakan sampel yang 
pengambilannya dilakukan dengan teknik 
pursposive sampling. Kriterianya adalah sebagai 
berikut. Pertama, wilayah penelitian didasarkan 
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pada kondisi aktual dan potensi yang menyangkut 
jumlah pondok pesantren, tempat ibadah, jumlah 
penduduk menurut lapangan kerja, aktifitas 
perdagangan dan perbankan. Kedua, terdapat Bank 
Syariah dan BPRS. Ketiga, sampling responden 
meliputi spiritual dan floating market. Ukuran sampel 
ditetapkan berdasarkan alat analisa yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah Structural Equation 
Modelling (SEM) adalah 100-200, dan bila jumlah 
sampel terlalu besar cenderung bias (Hair et al, 
1995) dalam Ferdinand (2000). Sampel pelanggan 
yang diambil 309 orang; 200 orang di antaranya 
untuk Kota Banjarmasin dan sisanya (109) untuk 
Kabupaten Banjar. Perbedaan jumlah responden ini 
untuk mengidentifikasi perilaku nasabah bank 
syariah karena konsentrasi bank syariah di 
Banjarmasin.  

Uji validitas dilakukan dengan 
mengkorelasikan skor tiap butir dengan skor total 
yang merupakan jumlah tiap skor butir. Uji validitas 
data menggunakan metode korelasi product 
moment (Pearson’s correlation). Data dikatakan 
valid, bila (1) memiliki tingkat signifikansi < 0,05 dan 
(2) memiliki koefisien korelasi > 0,300 serta 
diperkuat dengan korelasi inter-item dengan nilai 
korelasi di atas 0,60 sebagai bukti validnya konstruk 
penelitian. Pengujian reliabilitas instrumen dalam 
penelitian ini dilakukan dengan metode Composite 
Reliability.  

Tabel 1 menyajikan instrumen penelitian yang 
menghasilkan data valid dan reliabel. Dari tabel itu 
nampak bahwa hasilnya telah memenuhi 
convergent validity karena semua factor loading 
berada di atas 0,50. Dengan demikian indikator 
refleksif memiliki factor loading di atas 0,50.  

Lebih lanjut, kriteria validitas dan reliabilitas 
dapat dilihat dari nilai composite reliability konstruk 
dan nilai Average Variance Extracted (AVE) dari 
setiap konstruk (Tabel 2). Berdasarkan tabel 2 dapat 
disimpulkan bahwa semua konstruk memenuhi 
kriteria reliabel (nilai composite reliability di atas 
0,70 dan AVE di atas 0,50). Kriteria 
direkomendasikan Ghozali (2008). 

 
Tabel 1. Hasil uji validitas dan reliabilitas data 

 

Konstruk Indikator 
Korelasi inter 

item 
Validitas 

Pemenuhan Hukun 
Islam 

X1.1 0,804 Valid 
X1.2 0,844 Valid 
X1.3 0,896 Valid 
X1.4 0,813 Valid 
X1.5 0,828 Valid 

Jaminan 

X2.1 0,772 Valid 
X2.2 0,834 Valid 
X2.3 0,829 Valid 
X.2.4 0,834 Valid 
X2.5 0,800 Valid 

Kehandalan X3.1 0,774 Valid 

X3.2 0,805 Valid 
X3.3 0,762 Valid 
X3.4 0,824 Valid 
X3.5 0,797 Valid 

Bukti fisik 

X4.1 0,728 Valid 
X4.2 0,814 Valid 
X4.3 0,791 Valid 
X4.4 0,834 Valid 
X4.5 0,755 Valid 

Empati 

X5.1 0,790 Valid 
X5.2 0,794 Valid 
X5.3 0,805 Valid 
X5.4 0,782 Valid 
X5.5 0,744 Valid 
X5.6 0,790 Valid 
X5.7 0,748 Valid 
X5.8 0,763 Valid 

Ketanggapan 

X6.1 0,753 Valid 
X6.2 0,806 Valid 
X6.3 0,834 Valid 
X6.4 0,772 Valid 
X6.5 0,762 Valid 
X6.6 0,795 Valid 

Kualitas proposisi 
nilai 

X7.1 0,750 Valid 
X7.2 0,812 Valid 
X7.3 0,874 Valid 
X7.4 0,772 Valid 

Kepuasan 

Y1.1 0,797 Valid 
Y1.2 0,781 Valid 
Y1.3 0,772 Valid 
Y1.4 0,802 Valid 

Loyalitas 

Y2.1 0,804 Valid 

Y2.2 0,830 Valid 

Y2.3 0,809 Valid 

Y2.4 0,755 Valid 

Sumber: data primer diolah, 2016 

 
Tabel 2. Composite Reliability dan Average Variance 

Extracted 

 

Konstruk 
Average Variance 
Extracted (AVE) 

Composite 
Reliability 

Assurance 0,663 0,908 
Compliance 0,703 0,922 
Emphaty 0,604 0,924 
Loyality 0,640 0,877 
Overall-Satisfaction 0,621 0,868 
Reliability 0,628 0,894 
Responsiveness 0,620 0,907 
Tangible 0,617 0,889 
Value Proposition 
Quality 

0,645 0,879 

Sumber: Data primer diolah, 2016 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Perbankan syariah mengalami pertumbuhan 
dan perkembangan sangat pesat. Hal ini dapat 
memicu persaingan yang ketat antar perbankan 
syariah maupun bank konvensional. Oleh karena itu, 
untuk menciptakan daya saing dan meningkatkan 
kepercayaan masyarakat terhadap jasa keuangan 
syariah di masa mendatang perlu strategi baru 
dengan menawarkan sistem pemasaran berbasis 
floating market dan meningkatkan penggarapan 
pasar loyalis spiritual serta dalam rangka 
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menciptakan efisiensi operasional perlu 
mengembangkan inovasi produk berbasis nilai di 
lingkungan lahan basah sebagai pendukung 
ekonomi daerah. Kota Banjarmasin dan Kabupaten 
Banjar memiliki jumlah penduduk besar merupakan 
ruang pasar yang besar. Ini membawa konsekuensi 
bagi pelaku bisnis dapat menerapkan stategi 
pemasaran yang tepat agar dapat mempertahankan 
atau bahkan memperluas pangsa pasarnya.  
 

3.1. Analisis Segmentasi Pasar Produk 
Perbankan Syariah 

  
Segmen pasar perbankan syariah di lingkungan 

lahan basah adalah muslim (77,346 %,), sedangkan 
pasar mengambang 22,654%. Karakteristik pasar muslim 
meliputi usia responden 31-40 tahun, laki-laki, jumlah 
anak 2 orang, sudah menikah, wiraswasta, pendidikan 
menengah, dan pendapatan tinggi. Sementara 
karakteristik pasar mengambang yaitu usia responden 
18-30 tahun, laki-laki, tidak punya anak, sudah menikah, 
pekerjaan lain-lain, pendidikan menengah, dan 
pendapatan tinggi. Dengan pendekatan segmentasi ini 
dapat diketahui profil nasabah kedua segmen pasar 
tersebut di lingkungan lahan basah sehingga pihak 
perbankan mampu menyediakan produk lebih sesuai 
untuk bagian relatif homogen dari pasar keseluruhan.  
 

3.2. Analisis Konfirmatori Faktor-Inovasi 
Kualitas Produk Berbasis Nilai yang 
Mempengaruhi Kepuasan dan Loyalitas 
Nasabah Bank Syariah  

 

Perbankan syariah selama ini umumnya masih 
membidikkan pasar sasarannya pada spiritual 
loyalis atau pasar yang fanatik terhadap bank 
syariah. (Yusdani, 2005). Masih jarang bank syariah 
yang mencoba membidik pasar mengambang 
(floating market) atau pasar yang tidak terlalu fanatik 
terhadap satu sistem perbankan konvensional atau 
syariah. Floating market ini dapat berpindah-pindah 
tergantung pada sistem mana yang paling 
menguntungkan. Oleh karena itu pihak pengelola 
perbankan perlu melakukan upaya–upaya supaya 
dapat menarik pasar floating market dan tetap 
mempertahankan pasar loyalis spiritual melalui 
peningkatan kualitas produk berbasis nilai untuk 
mencapai kepuasan dan loyalitas ke dua segmen 
pasar tersebut. 

Dalam penelitian ini dikaji faktor-faktor kualitas 
produk berbasis nilai yang mempengaruhi kepuasan 
dan loyalitas nasabah perbankan syariah di 
lingkungan laha basah dengan menggunakan 38 
indikator variabel ke dalam 7 faktor yang telah 
ditetapkan (berdasarkan teori nilai). Hasil analisis 
Faktor Konfirmatori menunjukkan bahwa 38 

indikator yang tergabung dalam 7 faktor valid dan 
reliabel sebagai indikator variabel yang 
mempengaruhi kepuasan dan loyalitas nasabah 
perbankan syariah di lingkungan lahan basah. 
Ringkasan hasil analisis Faktor Konfirmatori untuk 
mengetahui validitas item terhadap konstruk nilai 
ditunjukkan pada Tabel 3. 

Tabel 3 memberi gambaran bahwa ketujuh 
faktor yang dihasilkan dapat didefinisikan 
berdasarkan indikator variabel yang membentuknya. 
Semua indikator sudah memenuhi kriteria validitas 
yaitu memiliki factor loading (λ) ≥ 0,50 dan 
signifikan, serta construct reliability ≥ 0,70 dan 
variance extracted ≥ 0,50 (Hair, et al.,1995), 
sehingga semua indikator valid dan reliabel. 
 

Tabel 3. Ringkasan hasil CFA konstruk variabel nilai 

 

Regression Weight 
Estim

ate 
SE 

Standar 

dized 

Estimate 

(Loading 

Factor) 

C.R P Ket 

X1.1   Compliance 1,000  0,791  0,000 Sig 

X1.2   Compliance 1,099 0,077 0,788 14,318 0,000 Sig 

X1.3   Ccmpliance 1,198 0,074 0,888 16,203 0,000 Sig 

X1.4   Compliance 1,009 0,080 0,757 12,540 0,000 Sig 

X1.5   Compliance 1,029 0,077 0,752 13,449 0,000 Sig 

Variance Extracted =  0,6347 

Construct Reliability = 0,896 

X2.1   Assurance 1,000  0,750  0,000 Sig 

X2.2   Assurance 1,055 0,083 0,796 12,764 0,000 Sig 

X2.3   Assurance  1,040 0,082 0,792 12,706 0,000 Sig 

X2.4   Assurance  0,968 0,083 0,725 11,607 0,000 Sig 

X2.5   Assurance  0,993 0,096 0,730 10,351 0,000 Sig 

Variance Extracted =  0,576 

Construct Reliability = 0,88 

X3.1   Reliability 1,123 0,100 0,705 11,198 0,000 Sig 

X3.2   Reliability 1,000  0,639  0,000 Sig 

X3.3   Reliability  1,120 0,119 0,690 9,419 0,000 Sig 

X3.4   Reliability  1,304 0,125 0,812 10,397 0,000 Sig 

X3.5   Reliability  1,219 0,122 0,756 10,024 0,000 Sig 

Variance Extracted =  0,533 

Construct Reliability = 0,85 

X4.1   Tangible 1,000  0,680  0,000 Sig 

X4.2   Tangible 1,240 0,106 0,844 11,675 0,000 Sig 

X4.3   Tangible  1,146 0,103 0,776 11,162 0,000 Sig 

X4.4   Tangible  1,002 0,099 0,691 10,144 0,000 Sig 

X4.5   Tangible  0,793 0,097 0,547 8,189 0,000 Sig 

Variance Extracted =  0,509 

Construct Reliability = 0,8359 

X5.1   Empati 1,000  0,768  0,000 Sig 

X5.2   Empati 1,005 0,074 0,777 13,645 0,000 Sig 

X5.3   Empati  0,991 0,074 0,778 13,360 0,000 Sig 

X5.4   Empati  0,873 0,077 0,667 11,302 0,000 Sig 

X5.5   Empati  0,870 0,077 0,667 11,288 0,000 Sig 

X5.6   Empati  1,025 0,076 0,786 13,451 0,000 Sig 

X5.7   Empati  0,903 0,074 0,708 12,272 0,000 Sig 

X5.8   Empati  0,908 0,076 0,696 12,019 0,000 Sig 

Variance Extracted =  0,536 

Construct Reliability = 0,90 

X6.1   Responsiveness 1,000  0,759  0,000 Sig 

X6.2   Responsiveness 0,948 0,082 0,718 11,508 0,000 Sig 

X6.3   Responsiveness  0,948 0,093 0,720 10,250 0,000 Sig 

X6.4   Responsiveness  0,962 0,100 0,707 9,601 0,000 Sig 

X6.5   Responsiveness  0,969 0,093 0,723 10,457 0,000 Sig 

X6.6   Responsiveness  1,065 0,098 0,780 10,844 0,000 Sig 

Variance Extracted =  0,5396 

Construct Reliability = 0,875 

  
Sumber: data primer diolah, 2016 

 

Hasil penelitian ini merujuk pada penelitian 
Estiri et al.,(2011) yang menunjukkan bahwa stuktur 
kualitas pengantaran nilai (SERVQUAL) dan 
proposisi nilai berpengaruh signifikan pada 
kepuasan pelanggan Sementara itu, penelitian yang 
dilakukan oleh Misbach, et al., (2013) mengatakan 
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bahwa kualitas pelayanan bank syariah 
berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan 
kemudian terhadap kepercayaan. Mosahab et al., 
(2010) menyatakan bahwa kepuasan konsumen 
berperan penting sebagai mediator dalam pengaruh 
kualitas pelayanan pada loyalitas. Atribut kualitas 
pelayanan berhubungan positif pada kepuasan 
konsumen dan kepuasan konsumen berhubungan 
positif pada loyalitas pada industri bank di 
Bangladesh. (Siddiq, Kazi Omar, 2011).  
 

3.3  Pengujian Hipotesis dan Implikasinya 
 

Dalam PLS pengujian secara statistik setiap 
hubungan yang dihipotesiskan dilakukan dengan 
menggunakan simulasi. Dalam hal ini dilakukan 
metode bootstrap terhadap sampel. Pengujian 
dengan bootstrap juga dimaksudkan untuk 
meminimalkan masalah ketidaknormalan data 
penelitian. Hasil pengujian dengan bootstrapping 
dari analisis PLS dapat dilihat pada gambar berikut. 

 

Sumber: data primer diolah, 2016 

 
Gambar 1. Re-estimasi Model Bootstrapping PLS 

 

Dasar yang digunakan untuk menguji 
hipotesis yaitu nilai yang terdapat pada output result 
for inner weight. Nilai signifikansi pada output result 
for inner weight ini akan memberikan informasi 
mengenai hubungan antara variabel-variabel 
penelitian. Hasil pengujian langsung bootstrapping 
dari analisis PLS dapat dilihat pada Tabel 4 berikut 
ini. 

 
 
 
 
 

Tabel 4. Result for Inner Weights 
 

 

Original 

Sampel 

(O) 

Sampel 

Mean 

(M) 

Standard 

Deviation 

(STDEV) 

T statistic 

(IO 

/STERRI) 

P 

value 

Assurance  Kepuasan -0,093 -0,0890 0,0890 1,0410 0,2990 

Compliance  Kepuasan 0,1640 0,1580 0,0950 1,7280 0,0850 

Empati  Kepuasan 0,2670 0,2650 0,0880 3,0370 0,0030 

Kepuasan  Loyalitas 0,5610 0,5620 0,0500 11,293 0,0000 

Reliability  Kepuasan -0,0400 -0,0440 0,0840 0,4820 0,6310 

Responsiveness  Kepuasan 0,3710 0,3790 0,0920 4,0470 0,0000 

Tangible  Kepuasan 0,0820 0,0840 0,1040 0,7930 0,4280 

Kual. Prop. Nilai  Loyalitas 0,3670 0,3670 0,0530 6,9180 0,0000 

Kual. Prop. Nilai  

Kepuasan 

0,1390 0,1390 0,0730 1,9070, 0,0870 

  
Sumber: data primer diolah, 2016 

 

Hipotesis 1: 
terdapat pengaruh signifikansi variabel compliance 

terhadap kepuasan bank syariah di 
lingkungan lahan basah 

Tabel 4 di atas menunjukkan 
bahwa hubungan antara compliance 
dengan kepuasan adalah tidak signifikan 
dengan T statistic sebesar 1,728 (< 1,96). 
Nilai original sample estimate adalah 
sebesar 0,164 yang menunjukkan bahwa 
arah hubungan antara compliance 
dengan kepuasan adalah positif namun 
tidak signifikan. Compliance berpengaruh 
secara signifikan terhadap kepuasan 
pada alpha (α=10%). Dengan demikian 
hipotesis H1 dalam penelitian ini 
menyatakan bahwa terdapat pengaruh 
signifikan variabel compliance terhadap 
kepuasan nasabah bank syariah di 

lingkungan lahan basah diterima pada α = 10%.. Hal 
ini dikarenakan variabel compliance berpengaruh 
langsung terhadap kepuasan nasabah. Fenomena 
yang terjadi pada nasabah perbankan syariah 
dilingkungan lahan basah adalah lebih dari 50% 
pelanggan menganggap cukup puas dengan 
pelayanan yang diberikan perbankan syariah yang 
cukup tepat terkait kegiatan operasionalnya 
berdasarkan pada prinsip dan hukum Islam, antara 
lain kejujuran, keadilan dan keterbukaan. Studi yang 
dilakukan oleh Misbach et al., (2013) menunjukkan 
bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dan positif 
variabel compliance terhadap kepuasan konsumen. 
Lebih lanjut mereka menyatakan bahwa pentingnya 
indikator-indikator untuk mengembangkan variabel 
compliance adalah bebas dari ketidakpastian. 
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Hipotesis 2:  
terdapat pengaruh signifikan variabel jaminan 
terhadap nasabah kepuasan bank syariah  di 
lingkungan lahan basah   

Hubungan antara variabel jaminan dengan 
kepuasan  adalah tidak signifikan dengan T statistic 
sebesar 1,0410 (< 1,96). Nilai original sample 
estimate adalah sebesar -0,093 yang menunjukkan 
bahwa arah hubungan antara jaminan dengan 
kepuasan adalah negatif namun tidak signifikan. 
Dengan demikian hipotesis H2 dalam penelitian ini 
menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan 
variabel jaminan pada kepuasan nasabah bank 
syariah di lingkungan lahan basah ditolak. 
Fenomena yang terjadi adalah kebanyakan 
pekerjaan nasabahnya wiraswasta (pedagang) 
dimana mereka kurang memperhatikan variabel ini 
tetapi lebih menginginkan manfaat fungsional, 
emosional dan ekspresi diri dari produk dan jasa 
yang ditawarkan bank syariah di lingkungan lahan 
basah. Adanya perilaku segmen pasar 
mengambang juga mempengaruhi kepuasan 
nasabah. Hasil ini didukung oleh Badara et al., 
(2013) yang menemukan bahwa jaminan tidak 
signifikan mempengaruhi kepuasan. 

 
Hipotesis 3:  
terdapat pengaruh variabel kehandalan terhadap 
kepuasan nasabah bank syariah  di lingkungan 
lahan basah   

Hubungan antara variabel kehandalan dengan 
kepuasan adalah tidak signifikan dengan T statistic 
sebesar 0,4820 (< 1,96). Nilai original sample 
estimate adalah sebesar -0,040 yang menunjukkan 
bahwa arah hubungan antara reliability dengan 
kepuasan adalah negatif namun tidak signifikan. 
Dengan demikian hipotesis H3 dalam penelitian ini 
menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan 
variabel reliability pada kepuasan nasabah bank 
syariah di lingkungan lahan basah ditolak. 
Fenomena yang terjadi adalah kebanyakan 
pendidikan nasabahnya termasuk dalam kategori 
menengah, ini mengindikasikan kemungkinan 
kurangnya pemahaman mereka tetang lembaga 
keuangan syariah sehingga kehandalan tidak 
signifikan mempengaruhi kepuasan. Badara et al., 
(2013) menemukan bahwa kehandalan tidak 
signifikan mempengaruhi kepuasan nasabah bank 
Islam di Nigeria. 

 
Hipotesis 4:  
terdapat pengaruh variabel wujud nyata terhadap 
kepuasan nasabah bank syariah di lingkungan lahan 
basah   

Hubungan antara variabel wujud nyata dengan 
kepuasan adalah tidak signifikan dengan T statistic 
sebesar 0,7930 (< 1,96). Nilai original sample 
estimate adalah sebesar 0,082 yang menunjukkan 
bahwa arah hubungan antara wujud nyata dengan 
kepuasan adalah positif namun tidak signifikan. 
Dengan demikian hipotesis H4 dalam penelitian ini 
menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan 
variabel wujud nyata pada kepuasan nasabah bank 
syariah di lingkungan lahan basah ditolak. Hal ini 
sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 
Badara et al., (2013) yang menemukan bahwa 
wujud nyata tidak signifikan mempengaruhi 
kepuasan nasabah bank Islam di Nigeria. 

 
Hipotesis 5:  
terdapat pengaruh variabel empati terhadap 
kepuasan nasabah bank syariah di lingkungan lahan 
basah.   

Hubungan antara variabel empati dengan 
kepuasan  adalah signifikan dengan T statistic 
sebesar 3,0370 (>1,96). Nilai original sample 
estimate adalah sebesar 0,267 yang menunjukkan 
bahwa arah hubungan antara empati dengan 
kepuasan adalah positif dan signifikan. Dengan 
demikian hipotesis H5 dalam penelitian ini 
menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan 
variabel empati pada kepuasan nasabah bank 
syariah di lingkungan lahan basah diterima. Bank 
memberikan pelayanan dalam bentuk berempati 
pada nasabah karena pihak pengelola merasa 
bahwa nasabah itu adalah saudaranya yang perlu 
diperhatikan secara individul. Perilaku karyawan 
yang demikian menunjukkan bank berperilaku 
sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Hasil ini 
mengaci pada  penelitian yang dilakukan oleh 
Rehman (2012) menunjukkan bahwa pelanggan 
bank di Pakistan dan UK( United Kingdom) 
mempertimbangkan dimensi jaminan, kehandalan 
dan empati sebagai faktor yang signifikan 
mempengaruhi kepuasan konsumen, sementara 
pelanggan bank Islam di UAE mempertimbangkan 
jaminan dan wujud nyata sebagai dimensi yang 
mempengaruhi kepuasan nasabah. (Abduh & 
Othman, 2014). 
 
Hipotesis 6:  
terdapat pengaruh variabel daya tanggap  terhadap 
kepuasan nasabah bank syariah di lingkungan lahan 
basah   

Hubungan variabel daya tanggap dengan 
kepuasan  adalah signifikan dengan T statistic 
4,0470 (>1,96). Nilai original sample estimate 
adalah 0,371 yang menunjukkan bahwa arah 
hubungan daya tanggap dengan kepuasan adalah 
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positif dan signifikan. Dengan demikian hipotesis H6 
dalam penelitian ini menyatakan bahwa terdapat 
pengaruh signifikan variabel daya tanggap pada 
kepuasan nasabah bank syariah di lingkungan lahan 
basah diterima Menurut Misbach et al., (2013), 
menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan 
dan positif ketanggapan terhadap kepuasan 
konsumen. Ladhari et al.,(2011) menemukan bahwa 
prediktor kepuasan yang paling penting adalah 
ketanggapan dan Ribbink et al (2004) menyatakan 
bahwa ketanggapan berpengaruh positif terhadap 
kepuasan konsumen. (Misbach et al., 2013, hal 55). 

 
Hipotesis 7:  
terdapat pengaruh variabel kualitas proposisi nilai 
terhadap kepuasan nasabah bank syariah di 
lingkungan lahan basah   

Hubungan antara kualitas proposisi nilai 
terhadap kepuasan tidak signifikan dengan T 
statistik sebesar 1,9070 (<1,96). Nilai original 
sample estimate adalah sebesar 0,139 yang 
menunjukkan bahwa arah hubungan antara kualitas 
proposisi nilai terhadap kepuasan adalah positif dan 
tidak signifikan. Kualitas proposisi  nilai berpengaruh 
secara signifikan positif terhadap kepuasan dan 
loyalitas pada α = 10%. Dengan demikian hipotesis 
H7 dalam penelitian ini menyatakan bahwa terdapat 
pengaruh signifikan kualitas proposisi nilai terhadap 
kepuasan diterima pada α = 10%. Hal ini 
dikarenakan kualitas proposisi nilai berpengaruh 
secara langsung terhadap kepuasan nasabah. Hasil 
ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Estiri et 
al., (2011) menyatakan bahwa kualitas proposisi 
nilai dan penyampaian nilai berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kepuasan. 

 
Hipotesis 8:  
terdapat pengaruh variabel kualitas proposisi nilai 
terhadap loyalitas nasabah bank syariah di 
lingkungan lahan basah   

Hubungan antara variabel kualitas proposisi 
nilai dengan loyalitas adalah signifikan dengan T 
statistic sebesar 6,918 (>1,96). Nilai original sample 
estimate adalah sebesar 0,367 yang menunjukkan 
bahwa arah hubungan antara kualitas proposisi nilai 
dengan loyalitas adalah positif dan signifikan. 
Dengan demikian hipotesis H8 yang menyatakan 
bahwa terdapat pengaruh signifikan variabel kualitas 
proposisi nilai pada loyalitas nasabah bank syariah 
di lingkungan lahan basah diterima. 

 
Hipotesis 9:  
terdapat pengaruh variabel kepuasan terhadap 
loyalitas nasabah bank syariah di lingkungan lahan 
basah   

Hubungan antara variabel kepuasan dengan 
loyalitas adalah signifikan dengan T statistik 11,293 
(> 1,96). Nilai original sample estimate adalah 
sebesar 0,561 yang menunjukkan bahwa arah 
hubungan antara kepuasan dengan loyalitas adalah 
positif dan signifikan. Dengan demikian hipotesis H9 
yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh 
signifikan variabel kepuasan pada loyalitas nasabah 
bank syariah di lingkungan lahan basah diterima. 

 
Tabel 5. Pengujian hipotesis pengaruh tidak langsung 

 

 

Original 

sampel 

(O) 

Sampel 

Mean 

(O) 

Stand. 

Dev. 

T 

Statistics 

(IO / 

STDEVI) 

P 

Value 

Jaminan  Loyalitas 

Jaminan  Kepuasan 

-0,0520 -0,0500 0,0500 1,0370 0,3000 

Compliance  Loyalitas 

Compliance  Kepuasan 

0,0920 0,0890 0,0550 1,6710 0,0960 

Empati  Loyalitas 

Empati  Kepuasan 

0,1500 0,1490 0,0520 2,8960 0,0040 

Kehandalan  Loyalitas 

Kehandalan  Kepuasan 

-0,0230 -0,0240 0,0470 0,4810 0,6310 

Responsiveness  Loyalitas 

Responsiveness  Kepuasan 

0,2080 0,2140 0,0580 3,6080 0,0000 

Tangible  Loyalitas 

Tangible  Kepuasan 

0,0460 0,0460 0,0580 0,7980 0,4250 

Kual Prop Nilai  Loyalitas 

Kual Prop Nilai  Kepuasan 

0,0780 0,0780 0,0410 1,8880 0,0600 

  

Sumber: data primer diolah, 2016 

 

Hipotesis 10:  
terdapat pengaruh variabel compliance terhadap 
kepuasan dan loyalitas nasabah bank syariah di 
lingkungan lahan basah   

Tabel 5 di atas menunjukkan bahwa hubungan 
antara compliance terhadap kepuasan dan loyalitas 
nasabah bank syariah tidak signifikan dengan T 
statistik 1,6710 (< 1,96). Nilai original sample 
estimate 0,092 menunjukkan bahwa arah hubungan 
antara compliance terhadap kepuasan dan loyalitas 
nasabah bank syariah adalah positif namun tidak 
signifikan. Pengaruh tidak langsung compliance 
terhadap kepuasan dan loyalitas signifikan α = 10%. 
Dengan demikian hipotesis H10 yang menyatakan 
bahwa terdapat pengaruh signifikan compliance 
terhadap kepuasan dan loyalitas nasabah bank 
syariah diterima pada α = 10%. Hal ini dikarenakan 
compliance berpengaruh secara tidak langsung 
terhadap loyalitas melalui kepuasan nasabah. 

 
Hipotesis 11:  
terdapat pengaruh signifikansi variabel assurance 
terhadap kepuasan dan loyalitas nasabah bank 
syariah di lingkungan lahan basah. 
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Hubungan antara assurance terhadap 
kepuasan dan loyalitas nasabah bank syariah 
adalah tidak signifikan dengan T statistik sebesar 
1,0371(< 1,96). Nilai original sample estimate 
adalah sebesar -0,052 yang menunjukkan bahwa 
arah hubungan antara assurance terhadap 
kepuasan dan loyalitas nasabah bank syariah 
adalah negatif namun tidak signifikan. Dengan 
demikian hipotesis H11 dalam penelitian ini 
menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan 
assurance terhadap kepuasan dan loyalitas 
nasabah bank syariah ditolak. Hal ini dikarenakan 
assurance tidak berpengaruh secara tidak langsung 
terhadap loyalitas melalui kepuasan nasabah. 

 
Hipotesis 12:  
terdapat pengaruh signifikansi variabel reliability 
terhadap kepuasan dan loyalitas nasabah bank 
syariah di lingkungan lahan basah 

Hubungan antara reliability terhadap kepuasan 
dan loyalitas nasabah bank syariah adalah tidak 
signifikan dengan T statistik sebesar 0,481(< 1,96). 
Nilai original sample estimate adalah sebesar -0,023 
yang menunjukkan bahwa arah hubungan antara 
reliability terhadap kepuasan dan loyalitas nasabah 
bank syariah adalah negatif namun tidak signifikan. 
Dengan demikian hipotesis H12 dalam penelitian ini 
menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan 
reliability terhadap kepuasan dan loyalitas nasabah 
bank syariah ditolak. Hal ini dikarenakan reliability 
tidak berpengaruh secara tidak langsung terhadap 
loyalitas melalui kepuasan nasabah. 

 
Hipotesis 13:  
terdapat pengaruh signifikansi variabel tangible 
terhadap kepuasan dan loyalitas nasabah bank 
syariah di lingkungan lahan basah 

Hubungan antara tangible terhadap kepuasan 
dan loyalitas nasabah bank syariah adalah tidak 
signifikan dengan T statistik sebesar 0,798 (< 1,96). 
Nilai original sample estimate adalah sebesar 0,046 
yang menunjukkan bahwa arah hubungan antara 
tangible terhadap kepuasan dan loyalitas nasabah 
bank syariah adalah positif namun tidak signifikan. 
Dengan demikian hipotesis H13 dalam penelitian ini 
menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan 
tangible terhadap kepuasan dan loyalitas nasabah 
bank syariah ditolak. Hal ini dikarenakan tangible 
tidak berpengaruh secara tidak langsung terhadap 
loyalitas melalui kepuasan nasabah. 

 
Hipotesis 14:  
terdapat pengaruh signifikansi variabel empati 
terhadap kepuasan dan loyalitas nasabah bank 
syariah di lingkungan lahan basah 

Hubungan antara empati terhadap kepuasan 
dan loyalitas nasabah bank syariah adalah 
signifikan dengan T statistik sebesar 2,896 (> 1,96). 
Nilai original sample estimate adalah sebesar 0,150 
yang menunjukkan bahwa arah hubungan antara 
empati terhadap kepuasan dan loyalitas nasabah 
bank syariah adalah positif dan signifikan. Dengan 
demikian hipotesis H14 dalam penelitian ini 
menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan 
empati terhadap kepuasan dan loyalitas nasabah 
bank syariah diterima. Hal ini dikarenakan empati 
berpengaruh secara tidak langsung terhadap 
loyalitas melalui kepuasan nasabah. 

 
Hipotesis 15:  
terdapat pengaruh signifikansi variabel 
responsiveness terhadap kepuasan dan loyalitas 
nasabah bank syariah di lingkungan lahan basah. 

Hubungan antara responsiveness terhadap 
kepuasan dan loyalitas nasabah bank syariah 
adalah signifikan dengan T statistik sebesar 3,608 
(> 1,96). Nilai original sample estimate adalah 
sebesar 0,208 yang menunjukkan bahwa arah 
hubungan antara responsiveness terhadap 
kepuasan dan loyalitas nasabah bank syariah 
adalah positif dan signifikan. Dengan demikian 
hipotesis H15 dalam penelitian ini menyatakan 
bahwa terdapat pengaruh signifikan responsiveness 
terhadap kepuasan dan loyalitas nasabah bank 
syariah diterima. Hal ini dikarenakan 
responseveness berpengaruh secara tidak langsung 
terhadap loyalitas melalui kepuasan nasabah. 

 
Hipotesis 16:  
terdapat pengaruh signifikansi variabel kualitas 
proposisi nilai terhadap kepuasan dan loyalitas 
nasabah bank syariah di lingkungan lahan basah 

Hubungan antara kualitas proposisi nilai 
terhadap kepuasan dan loyalitas nasabah bank 
syariah adalah tidak signifikan dengan T statistik 
sebesar 1,888 (< 1,96). Nilai original sample 
estimate adalah sebesar 0,078 yang menunjukkan 
bahwa arah hubungan antara kualitas proposisi nilai 
terhadap kepuasan dan loyalitas nasabah bank 
syariah adalah positif dan tidak signifikan. Kualitas 
proposisi  nilai berpengaruh secara signifikan positif 
terhadap kepuasan dan loyalitas pada α = 10%. 
Dengan demikian hipotesis H16 dalam penelitian ini 
menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan 
kualitas proposisi nilai terhadap kepuasan dan 
loyalitas nasabah bank syariah diterima pada α = 
10%. Hal ini dikarenakan kualitas proposisi nilai 
berpengaruh secara tidak langsung terhadap 
loyalitas melalui kepuasan nasabah. 
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4. SIMPULAN 
 

Segmen pasar perbankan syariah di 
lingkungan lahan basah berdasarkan variabel 
demografis adalah untuk pasar muslim meliputi: usia 
responden 31-40 tahun, laki-laki, jumlah anak 2 
orang, sudah menikah, wiraswasta, pendidikan 
menengah, dan pendapatan tinggi. Sementara 
karakteristik pasar mengambang yaitu usia 
responden 18-30 tahun, laki-laki, tidak punya anak, 
sudah menikah, pekerjaan lain-lain, pendidikan 
menengah, dan pendapatan tinggi. 

Faktor –faktor yang menjadi dasar dalam 
menciptakan kepuasan dan loyalitas nasabah 
syariah di lingkungan lahan basah adalah 
compliance, jaminan, kehandalan, empati, wujud 
nyata, daya tanggap, dan kualitas proposisi nilai. 

Inovasi produk berbasis nilai diprediksi 
membentuk suatu model yang mempengaruhi 
kepuasan, dan loyalitas untuk segmen muslim dan 
pasar mengambang mempunyai arah hubungan 
yang positif dan negatif dengan prediksi sebaran 
pengaruh: (a) antara empati, responsif dan kualitas 
proposisi nilai secara signifikan mempengaruhi 
kepuasan dan loyalitas. (b) kualitas proposisi nilai di 
lingkungan lahan basah diprediksi efektif secara 
langsung mempengaruhi loyalitas, tetapi tidak 
secara langsung mempengaruhi loyalitas melalui 
kepuasan, (c) antara kepuasan dengan loyalitas 
berpengaruh secara signifikan. 

Disarankan untuk 
1) perlu mengkaji lebih dalam karakteristik 

segmen demografis, khususnya berkaitan 
dengan besarnya tingkat pendapatan 
responden yang sebenarnya. Karena disinyalir 
banyak responden yang enggan secara jujur 
mengungkapkan besarnya pendapatan yang 
sebenarnya sehingga dikhawatirkan akan 
mempengaruhi hasil dan intepretasi penelitian 
selanjutnya. 

2) penelitian selanjutnya perlu mendalami 
penggunaan variabel kualitas nilai terhadap 
loyalitas dengan menggunakan analisis regresi 
untuk melihat besarnya pengaruh 
sesungguhnya bukan hanya sekadar 
memprediksikan. 
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